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Ce faci ÎN ERA CORONA? Sau cum te descurci? 
 

Credeți că merită să discutați despre acest lucru cu alți tineri? 

Sunteți curioși să aflați ce gândesc tinerii din alte țări despre acest lucru? 

Atunci, proiectul Covid-19 Theater (CYT) pentru tineri și cu tineri, ar putea însemna ceva pentru tine: 

Căutăm tineri cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani, care, în mod voluntar, ar dori să contribuie la 
crearea unui spectacol de teatru pe această temă. Discuția despre ”Ce faci ÎN ERA CORONA?” stă la 
baza unei piese de teatru pe această temă. Vei fi invitat la o discuție online sau față în față cu alți 
tineri despre acest subiect. Această discuție va avea loc în luna iunie a acestui an. 

Când spectacolul va fi finalizat (decembrie 2021), toată lumea va fi invitată din nou să vizioneze 
spectacolul, după care va avea loc și o discuție cu actorii. Se vor face înregistrări video atât ale 
spectacolului cât și a discuției ulterioare. 

În toate țările partenere în proiect, respectiv Grecia, Cipru, România și Polonia, tinerii vor pune în 
scenă același proiect de teatru. Se vor face schimburi între parteneri cu înregistrările video și vor fi 
realizate două filme pe YouTube. 

Înregistrarile video ale spectacolelor partenerilor străini vor fi prezentate în perioada aprilie-iunie 
2022. 

Ne așteptăm ca filmele pentru YouTube să fie realizate în perioada septembrie-octombrie 2022. Veți 
primi și o invitație pentru a le vizona. În acest fel veți putea compara situația tinerilor din diferite țări. 

Dacă doriți să participați, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email office@euro-ed.ro înainte de data 
de 01.05.2021. 

Oricine își  dorește să joace un rol în această piesă de teatru, se poate înscrie. La 
sfârșitul lunii iunie, din grupul de candidați înscriși vor fi selectați 6-8 tineri pentru 
a juca în piesă. 

De la cei selectați - actorii ce vor juca în piesă, ne așteptăm la urmatoarele: 

- Sa fie dispuși să participe la un atelier (workshop) de teatru de cinci zile în Cipru 
(sfârșitul lunii august 2021 sau dacă acest lucru nu este posibil, în luna februarie 
2022); cheltuielile de călătorie și de cazare vor fi rambursate. 

- Să fie disponibili pentru repetiții o după-amiază pe săptămână, din septembrie 
până în noiembrie 2021 

- Sa fie disponibili în decembrie 2021 pentru a juca în spectacolul de teatru 

- Trebuie de asemenea, să cunoască limba engleză, să fie în stare să joace într-o 
piesă de teatru și să fie capabili să discute despre actul artistic în fața unei 
audiențe. 
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INFORMAȚII GENERALE 
CYT înseamnă Teatrul de Tineret Covid-19 și este un proiect Erasmus+ pentru tineri, cofinanțat de 
Comisia Europeană și își propune să contribuie la îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități 
cheie ale tinerilor cu mai puține oportunități, în special la dezvoltarea creativității lor, exprimarea 
prin cuvânt și gestică, muzică și dans. 

Partenerii proiectului colaborează îndeaproape cu organizații din domeniul culturii, teatrului și 
spectacolului muzical care doresc să faciliteze și să susțină proiectul CYT. Proiectul CYT își propune, 
de asemenea, să promoveze participarea în speranța unei vieți democratice în Europa, cetățenie 
activă, dialog intercultural, integrare socială și solidaritate. 

Teatrul este un instrument bun pentru conștientizarea acestor probleme și pentru a le face accesibile 
unui public mai larg. Proiectul abordează modul în care tinerii s-au confruntat și se confruntă cu 
pandemia Covid-19, modul în care le afectează viața acum și posibil în viitor. 

Proiectul CYT se încadrează perfect în cadrul strategiei UE de a implica, conecta și împuternici tinerii. 
Acesta va oferi tinerilor, în special celor cu risc de excludere socială, o voce și posibilitatea de a o 
împărtăși colegilor lor. 

Teatrul poate oferi tinerilor posibilitatea de a se exprima și este, de asemenea, un mijloc care îi poate 
inspira și activa pentru a-și asuma propria responsabilitate. Teatrul oferă tinerilor posibilitatea de a-și 
crea propriile imagini alternative, de a-și exprima propriile provocări, dorințe, temeri și probleme. 

Acest lucru este acum deosebit de actual, când și  tinerii se confruntă, de asemenea, cu Covid-19 și cu 
numeroasele măsuri restrictive: cum resimt acest lucru, cum le afectează viața, cum încearcă să se 
descurce. Tinerilor li se reproșează adesea comportamentul iresponsabil. Cum resint ei acest lucru? Și 
cum cred ei că le va fi afectat viitorul de consecințele economice? 

Prin integrarea acestor lucruri într-un spectacol de teatru, ei pot arăta lumii, colegilor lor, părinților 
lor, comunității și societății cum sunt ei cu adevărat. 

Proiectul CYT își propune să împuternicească tinerii adolescenți utilizând teatrul ca instrument de 
explorare a problemelor sociale. Proiectul CYT promovează, de asemenea, implicarea socială a unui 
public de tineri adolescenți din țările participante. Proiectul CYT vizează o participare socială și 
politică mai activă a tinerilor în societate. În termeni concreți, aceasta înseamnă că CYT le oferă 
tinerilor sentimentul că sunt de fapt auziți, încurajând inițiativa și creativitatea tinerilor. 

 

PARTNERII PROIECTULUI: 
 ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION  - Româniawww.euro-ed.ro 
 FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURY VIA CULTURAE – Polonia 

http://www.viaculturae.eu/ 
 KYKLISIS-ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA - Grecia  https://www.cyclisis.gr/ 
 PANCYPRIOS POLITISTIKOS KAI EKPEDEFTIKOSSYNDESMOS "EVROPOLITISMOS"- Cipru 

https://www.euroculture.com.cy/ 
 PARTICIPATIE IN DIVERSITEIT  - Olanda https://pid.vpweb.nl/ 


